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Kære forældre og andre interesserede læsere af Sandslottets nyhedsbrev  

 

Om Sandslottet 
April måned bød på påskestemning for alle pengene med både påskefrokost, finde påskeæg, besøg 

og ture ud af huset. Vi nyder virkelig det gode danske forår og har taget glad imod alle typer af vejr, 

april har budt på. Hos os prioriterer vi leg udendørs og vi vil rigtig gerne udenfor hver dag. Vi 

bruger sanserne på en helt anden måde, når vi leger udenfor og vi fx snuser forårsluften ind, mærker 

på sandet i vores sandkasse eller kravler tværs over fliserne, som skraber lidt mod flyverdragten. 

 

Når vi planlægger månedens aktiviteter, tager vi udgangspunkt i de seks læreplanstemaer, således at 

vi kommer omkring de vigtigste områder, i løbet af året. Det overordnede tema for maj måned er 

således Sociale Kompetencer. Derfor har vi besluttet, at maj måned er besøgs-måned i Sandslottet. 

Vi inviterer alle med små børn til at komme og lege lidt hos os. Vi har besøgs dage hver torsdag i 

hele maj måned og håber at se nogle skønne børn. 

Kommer du forbi med dit barn, så giv besked til Åse på tlf. 27644072. Vi glæder os til at se jer. 

 

I forbindelse med Dagplejens Dag d. 10. maj, tager vi i uge 19 tager et nyt materiale i brug: ”Hej 

skal vi tumle?”. På hjemmesiden www.hejskalvitumle.dk står om materialet: 

 

”Leg, fysisk aktivitet og balancemotorik er i højsædet, når Børneulykkesfonden, FOA, DGI og 

bObles for anden gang åbner op for Hej skal vi 

tumle?, som afholdes i uge 18 og 19 i maj 2017. 

I 2016 tumlede næsten 30.000 børn i 

vuggestuer og dagplejer landet over, og vi 

håber, at I har lyst til at tumle med igen. Med 

kampagnen ønsker vi at skabe en 

bevægelsesuge for børnene i dagplejer og 

vuggestuer, hvor fokus er på de positive 

oplevelser og de sunde lege- og 

bevægelsesvaner. Tumleugen arrangeres i 

forbindelse 

med Dagplejens Dag, hvor der kan vælges mellem uge 18 eller 

19.” 

 

I Sandslottet er vi som bekendt vilde med bevægelse og leg og 

ser frem til vores ”tumle-uge” i uge 19. 

Følg med på vores facebook side ”Sandslottet Hovedgård”, hvor 

vi løbende lægger billeder og hverdagshistorier op. 

 

Nye børn i Sandslottet 
Som nævnt i tidligere nyhedsbrev, får charmetrolden Adam, 

Nicolaj og Manaya som legekammerater d. 1. juni og d. 3. juli. 

 

Vi er nu glade for at kunne byde endnu en guldklump 

velkommen i Sandslottet; søde Elias starter i Sandslottet d. 1. august. Vi går nu sommeren i møde 

med glæde og gode forventninger og glæder os til at lære børnene og deres familier bedre at kende, 

samt få en lærerig, hyggelig og ikke mindst sjov hverdag med dem alle :-) 

 

 

http://www.hejskalvitumle.dk/
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Arrangementer i Sandslottet 
Hos os prioriterer vi at have arrangementer, hvor forældre og familie til Sandslottets børn inviteres 

indenfor til nogle hyggelige timer, hvor vi alle kan lære hinanden bedre at kende. Vi vil også gerne 

være synlige i bybilledet og blive ved med at sprede information og kendskab til os i lokalområdet. 

Derfor gør vi en indsats for at lære Sandslottets familier at kende, udover den daglige snak i 

garderoben, samt at være med der, hvor der sker noget i Hovedgård. 

 

Vi har arrangementer både i og udenfor dagplejens åbningstid i løbet af kalenderåret. 

Første arrangement er ”Bedsteforælderdag”, som er d. 24. maj. Her inviterer vi bedsteforældre til 

alle børn, som er skrevet op hos os til at komme og se, hvor deres barnebarn har/får sin hverdag, få 

en god snak og drikke en kop kaffe sammen. Bedsteforældre er velkomne til at ”droppe ind” 

mellem kl. 8.00 og 18.00 i det tidsrum, som passer hver enkelt. 

Vi i Sandslottet ser frem til at møde børnenes ”bedster” og give dem et indblik i, hvad vi er for et 

pasningstilbud. 

 
Til byfesten i Hovedgård d. 1. juni mellem 18-21 er vi til stede og både Åse og Jannie står klar til 

at fortælle interesserede forældre og andre om os som pasningstilbud. Vi håber på nogle gode 

snakke :-) 

 
D. 24. juni ligger vores store sommerfest for alle børn i Sandslottet og deres familier. Vi skal grille 

og have det rigtig sjovt. Sæt kryds i kalenderen – mere info kommer på facebook og på vores 

hjemmeside når vi nærmer os. 

 

Overvejer du plads hos os? 

Overvejer du at skrive dit barn op til pasning hos os, så kontakt os gerne på en af nedenstående 

måder. Vi vil være behjælpelige med at besvare spørgsmål, aftale et møde eller andet. 

Åse og Jannie er til rådighed via telefon: 27 64 40 72 eller 22 17 0237, på mail: 

kontakt@sandslottet-hovedgaard.dk, hjemmeside: www.sandslottet-hovedgaard.dk eller på vores 

facebook side: ”Sandslottet Hovedgård”, hvor der jævnligt bliver opdateret med det sidste nye fra 

Sandslottet. Gå gerne ind og tryk ”synes godt om”, det vil vi blive glade for  

 

Mange glade hilsner fra Åse og Jannie. 
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